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Analýza informačných potrieb a informačného správania, 

dostupnosti a prístupu ku knižnično-informačným službám 

Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave 

pre študentov so špecifickými potrebami 
 

Cieľom materiálu je analýza a zhodnotenie aktuálneho stavu architektonického riešenia, 

interiérového, technického a technologického vybavenia a podmienok pre dostupnosť 

knižnično-informačných služieb pre študentov so špecifickými potrebami (znevýhodnenia 

rôznych druhov a stupňov postihnutia) a stanovenie odporúčaní na ich rozšírenie a 

skvalitnenie. 

 

Východiská pre vypracovanie analýzy:  

1. Vyhláška č. 458/2012 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

z 20.12.2012 o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami.  

2. Access to libraries for person with disabilities. Dokument IFLA (2005). 

3. Kvantitatívna metóda dotazníkového prieskumu používateľskej spokojnosti. 

(Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu sa nachádza v Prílohe č. 1.) 

4. Kvalitatívna metóda – používateľské testovanie, ktorého cieľom bolo zistiť, ako na 

knižnicu a jej služby reagujú študenti so špecifickými potrebami. Dobrovoľník - študent 

so špecifickými potrebami mal za úlohu vyskúšať rôzne knižnično-informačné služby: 

vyhľadávanie v katalógu, nájdenie dokumentu na regáli, kontakt s pracovníkmi knižnice 

atď. Pri prechode jednotlivými úsekmi služieb bolo využité doplňujúce dotazovanie, 

ktorého cieľom bolo zistiť predovšetkým motiváciu k zvolenému typu konania, pocity 

z kontaktu s knihovníkmi a iné aspekty poskytovaných služieb. Používateľské testovanie 

bolo jedným zo zdrojov získaných podnetov na zlepšenie služieb, ktoré budú zapracované 

do riešenia projektu.  

5. Osobné rozhovory so študentmi so špecifickými potrebami, ktorí sú používateľmi 

knižnice. 

6. Odborná literatúra k problematike potrieb osôb so špecifickými potrebami. 

 

 

 

1. Všeobecná charakteristika knižnice 
 

 Slovenská   ekonomická   knižnica   Ekonomickej   univerzity    v  Bratislave (ďalej 

“SEK“ alebo „knižnica“) je integrálnou súčasťou organizačnej štruktúry Ekonomickej 

univerzity   v Bratislave (ďalej „EU v Bratislave“ alebo „univerzita“).  Na základe Zákona č. 

183/2000 Z.z. o knižniciach plní funkciu akademickej univerzitnej knižnice EU v Bratislave a 

špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou. Obsahovo je profilovaná na 

oblasť ekonomických vied a interdisciplinárne vedy.  

 Poslaním SEK je sprostredkovať slobodný prístup k vedeckým a odborným informáciám 

z domácich a zahraničných informačných zdrojov pre akademickú obec EU v Bratislave 

a širokú odbornú verejnosť a napomáhať tak uspokojovaniu kultúrnych, spoločenských, 

informačných a vzdelávacích potrieb používateľov, podieľať sa na vedecko-výskumnej, 

vzdelávacej a pedagogickej činnosti univerzity a podporovať celoživotné vzdelávanie. 
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2. Popis aktuálneho stavu 
 

Popis aktuálneho stavu možností prístupu k informačným službám v SEK zohľadňuje 

niekoľko aspektov: 

2.1. Architektonické umiestnenie a priestorové riešenie 

2.2. Interiérové vybavenie 

2.3. Informačný a navigačný systém 

2.4. Personálne zabezpečenie 

2.5. Dostupnosť knižničného fondu  

2.6. Prístupnosť licencovaných elektronických informačných zdrojov 

2.7. Technické a technologické vybavenie  

2.8. Online katalóg SEK 

2.9. Prístupnosť webového sídla SEK 

 

 

2.1. Architektonické a priestorové riešenie 

 
Knižnica  poskytuje svoje služby v troch študovniach (Všeobecná študovňa – 4. 

poschodie, Časopisecká študovňa – 3. poschodie, Študovňa záverečných prác – 2. poschodie), 

v Požičovni (2. poschodie) a v Archíve publikačnej činnosti EU v Bratislave (3. poschodie).  

Verejné priestory knižnice sa nachádzajú na troch podlažiach, ktoré sú v rámci 

architektonického riešenia budovy univerzity umiestnené v časti krídla budovy ako 

medziposchodia. Medziposchodia sú prístupné buď schodiskom alebo nákladným výťahom. 

Pre používateľov s telesným postihnutím však toto architektonické riešenie predstavuje 

problém prístupu do knižnice vzhľadom na to, že po vstupe do budovy EU v Bratislave sú 

nútení odviezť sa osobným výťahom z prízemia do suterénu (ktorý je nedostatočne 

osvetlený). V suteréne sa musia presunúť po rampe o medziposchodie nižšie a tam musia 

prestúpiť na uvedený nákladný výťah. Keďže nákladný výťah využíva nielen knižnica, ale aj 

ďalšie pracoviská a študenti univerzity, najmä počas semestra je jeho vyťaženosť značná. 

Vchodové dvere, vstupné i ďalšie priestory knižnice sú bezbariérové a plošne 

i rozmerovo vyhovujúce potrebám človeka pohybujúceho sa na vozíčku, príp. pohybu 

človeka, ktorý potrebuje sprievodcu.  
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Obr. 1   Vstupné priestory do knižnice 

Záverečné hodnotenie: 

- Prístup do knižnice v rámci budovy univerzity  je pre používateľov s telesným 

postihnutím nevyhovujúce. 

- Vstup a priestory v rámci knižnice sú bezbariérové. 

 

 

2.2. Interiérové vybavenie 

 
 Interiérové vybavenie knižnice pochádza z obdobia začiatku 90-tych rokov, kedy bola 

knižnica presťahovaná do vtedy novej budovy Vysokej školy ekonomickej. 

 

Pracovné stoly spĺňajú rozmerové parametre dané manipulačnými a rozmerovými  

parametrami invalidného vozíka. Nároky vozičkára sú v porovnaní s nárokmi iných 

zdravotných postihnutí priestorovo najnáročnejšie, z čoho vyplýva, že sú vyhovujúce aj 

potrebám ľudí pohybujúcich sa pomocou iných kompenzačných pomôcok (napr. francúzske 

barly). 

 
Obr. 2   Študent s postihnutím dolných končatín za pracovným stolom 

 



Odstraňovanie bariér v prístupe k informačným službám – analýzy potrieb a návrh modelového riešenia 

Slovenská ekonomická knižnica, 2014 

 

 

Regály, na ktorých sú umiestnené knižničné dokumenty, majú najvrchnejšie police 

umiestnené vo výške 160 cm, čím je prekročená dosahová vzdialenosť vozičkára. Preto sa 

nedostupnosť dokumentov z vrchných políc rieši osobnou asistenciou pracovníčok študovne.  

 

 
Obr. 3 Regály v Časopiseckej študovni 

 

 
Obr. 4   Regály vo Všeobecnej študovni 

 

Úložné priestory (odkladacie skrinky) okrem najvyšších radov sú prístupné a používateľné aj 

pre osoby na invalidnom vozíku. Z uvedeného dôvodu pracovníčky pri vydávaní kľúčov ku 

skrinkám používateľom zohľadňujú ich telesné postihnutie. 
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Obr. 5   Odkladacie skrinky 

 

Záverečné hodnotenie: 

- Interiérové vybavenie zodpovedá štandardom a potrebám používateľov s telesným 

postihnutím.  

 

2.3. Informačný a navigačný systém 

 
Pri vstupe do budovy EU v Bratislave chýba orientačná tabuľa, na ktorej by boli jasne 

vyznačené priestory SEK a umiestnenie študovní knižnice. Noví používatelia sú tak nútení 

využiť informátorskú službu na vrátnici univerzity.  

Samotné vstupy do priestorov knižnice sú označené názvami iba na papieroch veľkosti 

A4 na dverách študovne. 

V prednej časti každej študovne sú umiestnené orientačné tabule s vyznačeným 

tematickým zaradením a označením regálov.  
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Obr. 6   Orientačná tabuľa pri vstupe do Všeobecnej študovne 

 

Dokumenty sú v študovniach systematicky radené podľa Medzinárodného desatinného 

triedenia (MDT) upraveného pre potreby špecializácie SEK na ekonomické 

a interdisciplinárne vedy. Každá polica v regále je označená embosovaným číselným 

vyznačením MDT, čo pre študentov s poruchami zraku môže prispievať k lepšej orientácii. 

V rámci regálov je každá tematická skupina ešte výrazne slovne označená tematickým 

zastúpením dokumentov. 

Pre používateľov so zrakovým postihnutím knižnica nemá implementovaný osobitný 

informačný alebo orientačný systém. 

 

Záverečné hodnotenie: 

- Označenie jednotlivých verejných priestorov knižnice zreteľnými navigačnými nápismi 

absentuje. 

- Informačný a navigačný systém v rámci jednotlivých študovní je postačujúci pre potreby 

študentov so špecifickými potrebami. 

 

 

2.4. Personálne zabezpečenie 

 
SEK má celkovo 38 zamestnancov, z toho priamo v študovniach knižnice pracuje 11 

pracovníkov.  

Všetci zamestnanci knižnice sú poučení o špecifikách práce so znevýhodnenými 

používateľmi vzhľadom na to, že musia poznať limity rôznych druhov zdravotného 

postihnutia. Poučenie sa realizovalo formou interných vzdelávacích aktivít organizovaných 

v rámci knižnice. 
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Záverečné hodnotenie: 

- V dotazníkovom prieskume sa potvrdila spokojnosť študentov so špecifickými potrebami 

s prístupom pracovníkov SEK, ktorí sa im pri návšteve knižnice intenzívne venujú (viď 

Príloha č. 1: Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu). 

- V používateľskom testovaní bolo správanie knihovníkov vyhodnotené ako veľmi 

uspokojivé. 

 

 

2.5.  Dostupnosť knižničného fondu  
 

SEK systematicky buduje špecializovaný knižnično-informačný fond zodpovedajúci 

odbornej profilácii EU v Bratislave podľa akreditovaných študijných odborov univerzity 

a taktiež zodpovedajúci funkcii špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť ekonómie 

a prierezových vedných disciplín s celoslovenskou pôsobnosťou. Knižnično-informačný fond 

SEK tvorí viac ako 357 000 knižničných jednotiek, 290 titulov periodík a prístup k 21 

plnotextovým, citačným, faktografickým a bibliografickým databázam. 

Registrácia používateľov a absenčné výpožičky sa realizujú v Požičovni SEK (2. 

poschodie), kde sa nachádza aj vyčlenený priestor s používateľskými počítačmi určenými pre 

verejný prístup k internetu a študijný priestor pre štúdium dokumentov, ktoré sú dostupné len 

na prezenčné výpožičky, ale dislokované sú v skladových priestoroch (historické dokumenty, 

staršie ročníky periodík, archívne dokumenty a dokumenty, ktorých strata je ťažko 

nahraditeľná).  

Absenčne (mimo priestorov SEK) sa zapožičiavajú iba knižné dokumenty, prevažne 

skriptá a učebnice. Výpožičná doba pre zapožičanie literatúry pre študentov so špecifickými 

potrebami je predĺžená na základe Vyhlášky č. 458/2012 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR z 20. decembra 2012 o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými 

potrebami. Knihy a učebnice s výpožičnou dobou 31 dní sú pre týchto študentov požičiavané 

na predĺženú výpožičnú dobu 93 dní. 

Knižničný fond v tlačenej forme je k dispozícii na prezenčné štúdium v študovniach: 

Všeobecná študovňa (knihy monografického charakteru, učebnice, skriptá, príručky, 

zákonníky atď.), Časopisecká študovňa (periodiká z aktuálnych 4 rokov), Študovňa 

záverečných prác (záverečné a kvalifikačné práce obhájené na EU v Bratislave) a v Archíve 

publikačnej činnosti.   

Elektronické dokumenty  na pevných nosičoch (CD, DVD), ktoré sú súčasťou 

knižničného fondu SEK, sú prezenčne vypožičiavané v jednotlivých študovniach. Ich 

dislokácia do študovní je realizovaná v závislosti od obsahových a formálnych kritérií. Z  

týchto dokumentov sú zároveň vytvorené tzv. image, ktoré sú dostupné v rámci intranetovej 

siete SEK na používateľských počítačoch v študovniach a v Požičovni. To znamená, že sú 

dostupné nielen fyzicky v príslušnej študovni, ale na používateľských počítačoch vo všetkých 

verejných priestoroch SEK.  

SEK nemá vlastný repozitár dokumentov v digitálnej forme. 

 

Záverečné hodnotenie: 

- Knižničný fond je rozsahom, tematickým pokrytím a multiplicitou vyhovujúci. 

- Dotazníkový prieskum potvrdil, že študenti so špecifickými potrebami využívajú 

knižničný fond, najmä učebnicovú literatúru a záverečné práce. 
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2.6.  Prístupnosť licencovaných elektronických informačných zdrojov 

 
Slovenská ekonomická knižnica poskytuje svojim používateľom prístup k voľne 

dostupným a licencovaným elektronickým informačným zdrojom (ďalej „EIZ“). Licencované 

EIZ sú dostupné zo všetkých počítačových staníc v prostredí EU v Bratislave v rozsahu IP 

adries univerzity (vrátane internátov).  

Prístupné online EIZ sú dostupné prostredníctvom webovej stránky SEK, kde sú 

uvedené aj bližšie informácie a prístup. 

 

V súčasnosti je na základe predplatených licencií v prostredí univerzity prístupných 16 

licencovaných EIZ (aktuálny stav k 10.10.2014): 

 ACM Digital Library  

 Business Insights: Essentials  

 Current Contents Connect  

 EBSCO HOST Research Databases  

 Emerald Subject Collection  

 Essential Science Indicators  

 EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek – Electronic Journal Library  

 IMD World Competitiveness Online  

 JSTOR  

 New Palgrave Dictionary of Economics Online  

 OECD iLibrary  

 Oxford Scholarship Online: Business and Management  

 ProQuest Central  

 SCOPUS  

 SpringerLink  

 Web of Science 

 

Z informácií dostupných na webových stránkach vyššie uvedených licencovaných EIZ v 

sekcii „Help“, prípadne „Accessibility“, ale aj prostredníctvom elektronickej referenčnej 

služby, ktorú zdroje poskytujú, a prostredníctvom komunikácie s distribútormi databáz 

vyplynulo nasledovné zhrnutie:  

 5 EIZ neposkytuje pre používateľov so zrakovým alebo iným postihnutím žiadnu 

dodatočnú podporu:  

o ACM Digital Library 

o EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek 

o IMD World Competitiveness Online 

o SCOPUS 

o SpringerLink. 

 9 EIZ poskytuje podporu v zmysle napĺňania. a podpory pravidiel WCAG 2.0 

(W3C), prípadne iných štandardov pre zrakovo postihnutých, t.j. webové stránky sú 

vytvorené tak, aby umožňovali bezproblémové používanie softvérov na čítanie (pre 

netextové prvky poskytujú textovú alternatívu, nepoužívajú blikajúce prvky a pod.) 

a prípadne poskytujú asistenciu pre zrakovo postihnutých, t.j. uvádzajú možnosti 

voľne dostupných programov na čítanie:  

o Current Contents Connect 

o EMERALD Subject Collection 

o Essential Science Indicators 
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o JSTOR 

o New Palgrave Dictionary of Economics Online 

o OECD iLibrary 

o Oxford Scholarship Online: Business and Management 

o ProQuest Central 

o Web of Science. 

 2 EIZ poskytujú funkciu „Text-To-Speech“, ktorá umožňuje zmenu textu na 

zvukový záznam. Je možné vypočuť celý text alebo jeho časť, prípadne zvoliť rôzny 

stupeň rýchlosti čítania. Takisto je možné stiahnuť zvukovú verziu dokumentu do 

MP3 súboru:  

o Business Insights: Essentials 

o EBSCOhost Research Databases. 

 

Podrobné zhodnotenie prístupnosti licencovaných EIZ v prostredí EU v Bratislave je uvedené 

v Prílohe č. 2. 

 

Záverečné hodnotenie: 

- Licencované elektronické zdroje dostupné v prostredí EU v Bratislave spĺňajú štandardy 

prístupu pre zdravotne znevýhodnených používateľov. 

 

 

2.7. Technické a technologické vybavenie  

 
Študenti a používatelia knižnice majú k dispozícii 24 počítačových staníc na prístup 

k internetu a elektronickým knižnično-informačným službám SEK: online katalóg, 

elektronické informačné zdroje, webová stránka SEK, facebooková stránka SEK a pod. 

Všetky verejné priestory knižnice sú zároveň pokryté signálom wifi na bezdrôtový prístup k 

internetu  pomocou osobných zariadení používateľov (notebook, tablet, smartfón). 

V priestoroch Požičovne SEK je umiestnené kopírovacie zariadenie, ktoré je 

majetkom Vydavateľstva Ekonóm. Toto zariadene môžu využívať iba študenti a zamestnanci 

EU v Bratislave za úhradu prostredníctvom kreditu na ISIC alebo ITIC karte EU v Bratislave.  

Obmedzením možnosti využívania tohto zariadenia iba pre akademickú obec EU v Bratislave 

tak SEK nemá v súčasnosti k dispozícii zariadenie na poskytovanie kopírovacích alebo 

skenovacích služieb pre ostatných používateľov knižnice. Problémom pre študentov 

s telesným postihnutím je taktiež skutočnosť, že ak potrebujú využiť toto zariadenie na 

kopírovanie časti dokumentu zo študovne, sú nútení presunúť sa s dokumentom z iných 

podlaží do Požičovne (2. poschodie), resp. musia si predtým zaplatiť kreditnú čiastku 

v tankomate Vydavateľstva Ekonóm na 0. medziposchodí. 
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Obr. 7   Použitie kopírovacieho zariadenia  

 

Záverečné hodnotenie: 

- V knižnici v súčasnosti absentujú prístupné technológie, ktoré by študenti so špecifickými 

potrebami mohli používať. 

- Na používateľských počítačových staniciach nie sú v dostatočnom rozsahu inštalované 

asistenčné technológie pre študentov so špecifickými potrebami. 

 

 

2.8. Online katalóg SEK 

 
Online katalóg knižnice poskytuje všetky informácie o knižničnom a informačnom fonde 

knižnice. Umožňuje vyhľadávanie, rešeršovanie a informácie o dostupnosti knižničných 

a informačných zdrojov v rámci EU v Bratislave. Sprostredkováva prístup a informácie 

o stave používateľského konta, umožňuje zadávanie žiadaniek na výpožičku, prolongáciu 

výpožičiek, históriu transakcií a pod.  

 

Pri hodnotení funkcionality online katalógu boli skúmané nasledovné parametre: 

 farebné kombinácie textu a pozadia (dostatočný kontrast), 

 odlíšenie/zvýraznenie dôležitých prvkov na stránke,  

 multimediálne a zvukové prvky (používatelia so zrakovým alebo sluchovým 

postihnutím nedokážu tieto prvky spracovať, preto je potrebné doplniť zodpovedajúcu 

textovú alternatívu), 

 alternatívny textový popis k obrázkom (každý obrázok na webovej stránke nesie určitú 

informáciu,  ktorá musí mať textovú alternatívu), 

 jazyková mutácia (používateľ, ktorý neovláda jazyk webovej stránky je považovaný za 

znevýhodneného používateľa), 

 grafické prvky a ikony (dobre viditeľné, aby orientácia na stránke nespôsobovala 

problémy používateľom, ktorí majú problémy s ovládaním myši alebo jemnou 

motorikou; pri ikonách napríklad o zobrazení dostupnosti dokumentu nezabúdať na 

alternatívny popis ikon), 

 používanie JavaScriptu (znevýhodnení používatelia sú o zmenách na stránke 

upozornení nevhodným spôsobom – čítačka pri každej zmene prečíta celú stránku 
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a nevie rozlíšiť, či je zmena významná; treba dbať na používanie  JavaScriptu v súlade 

s pravidlami WAI-ARIA). 

 

 
Obr. 8   Online katalóg – hlavná stránka 

 

Hodnotenie online katalógu SEK z hľadiska používateľov so špecifickými potrebami 

Na vstupnej stránke katalógu sa nachádza logo a názov knižnice, ktoré sú viditeľné po celý 

čas práce bez ohľadu na to, s čím používateľ na stránke momentálne pracuje. Nechýba 

jazyková mutácia v angličtine. Navigáciu dopĺňa prehľadná mapa stránky umiestnená v päte 

(viď Obrázok 9). 

Text a farba pozadia sú kontrastne odlíšené, farby na zvýraznenie jednotlivých prvkov 

sú tiež vhodne použité. Vďaka jednoduchej a konzistentnej navigácii sa používateľ dokáže 

rýchlo zorientovať. 

V dolnej časti stránky sú uvedené informácie aj o prístupnosti, kde sa dodávateľ 

automatizovaného knižničného systému (firma Cosmotron Slovakia) zaväzuje, že akceptuje 

pravidlá tvorby prístupného webu a riadi sa nimi pri tvorbe stránky online katalógu. 
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Obr. 9    Online katalóg (Mapa stránky) 

 

Záverečné hodnotenie: 

- Online katalóg knižnice je prístupný pre špecifické skupiny používateľov a spĺňa pravidlá 

tvorby prístupného webu. 

 

 

2.9. Prístupnosť webového sídla SEK 
 

Webová stránka knižnice je základným komunikačným a informačným nástrojom na 

sprostredkovanie informácií o knižnici, ale aj prostriedkom na poskytovanie knižnično-

informačných služieb. Prostredníctvom webovej stránky je zabezpečený prístup do online 

katalógu SEK, prístup k EIZ, informácie k evidencii publikačnej činnosti atď. 

 
Z hľadiska hodnotenia prístupnosti webových sídiel často dochádza k vymedzeniu 

používateľov so špecifickými potrebami iba na zrakovo a sluchovo zdravotne postihnutých, 

pretože predovšetkým zrakovo a sluchovo postihnutí používatelia musia pri využívaní 

webových sídiel čeliť prekážkam, ktoré spôsobujú nevyhovujúce technológie a nevhodné 

podanie obrazového alebo zvukového dokumentu.  Je však potrebné vziať do úvahy i ďalšie 
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hendikepy, ktoré používateľa obmedzujú pri práci na internete: postihnutie jemnej motoriky 

horných končatín, dyslexia, dysgrafia atď. 

 

Hodnotenie prístupnosti webového sídla SEK 

 

 Optimalizácia 

Z hľadiska informačnej architektúry a hodnotenia aspektu nájditeľnosti sa po zadaní 

kľúčových slov zobrazí webové sídlo na prvých miestach vo výsledkoch vyhľadávania, čo 

značí, že stránka je primerane optimalizovaná. Kľúčové slová sú obsiahnuté  v URL adrese 

(http://www.sek.euba.sk/) a v titule (SEK EUBA); v metaprvku „description“ a „keywords“ 

chýbajú. Pri alternatívnych popisoch obrázkov (čo je veľmi dôležité pre používateľov so 

špecifickými potrebami) kľúčové slová na stránke absentujú.  

 

 
Obr. 10    Zobrazenie výsledkov vyhľadávania 

 

V prípade, ak je stránka neprístupná pre indexovacieho robota, je neprístupná aj pre 

znevýhodneného používateľa. Najčastejšími prekážkami sú: javascript, flash (splash pages), 

využívanie obrázkov namiesto textov alebo obrázkových máp. Tieto dynamické prvky stránka 

neobsahuje, takže v tomto prípade neexistuje prekážka pre používateľov s poruchami zraku.  

 

 Grafický dizajn 

Grafický dizajn je jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý pôsobí na návštevníka 

stránky. Na webovej stránke SEK sú všetky dôležité informácie prehľadne usporiadané 

a pravidelne aktualizované v aktualitách, ktoré sú dostupné na hlavnej stránke. 
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Obr. 11    Hlavná stránka - Aktuality 

 

 

 Navigácia 

Navigázcia na webovej stránke SEK je prehľadná, vidieť štruktúru pri prechádzaní po 

klasifikačnej schéme.  

 

 



Odstraňovanie bariér v prístupe k informačným službám – analýzy potrieb a návrh modelového riešenia 

Slovenská ekonomická knižnica, 2014 

 

 

Obr. 12    Hlavná stránka - navigácia 
 

Ako menej vyhovujúcu je potrebné vyhodnotiť „rozbaľovaciu“ navigáciu na stránke, pretože 

môže spôsobovať problémy znevýhodneným používateľom so zrakovými poruchami 

a používateľom staršej vekovej kategórie, ktorých môžeme zaradiť do skupiny používateľov 

so špecifickými potrebami. Výsledky prieskumov dokazujú, že sídlo je prístupnejšie, ak je na 

ňom menej rozbaľovacích menu. Navigácia stránky by mala byť čo najjednoduchšia, aby 

používateľ pri prvom kontakte nemal problém rýchlo sa zorientovať. 

 

 
Obr. 13   Hlavná stránka - omrvinková navigácia 

 

 Vyhľadávanie na stránke 

Vyhľadávanie na stránke funguje správne. Odkaz na mapu stránky je však riešený 

označením piktogramom, čo nie je najvhodnejšie pre používateľov so zdravotným 

znevýhodnením  (viď Obrázok 14). 
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Obr. 14   Mapa stránky 

 

 

Absentujúce prvky na stránke: 

 možnosť meniť veľkosť písma (zväčšovať a zmenšovať písmo je možné len 

prostredníctvom CTRL + alebo CTRL -) 

 jazyková mutácia, 

 textový mód pre zrakovo postihnutých používateľov, 

 mobilná verzia, 

 vhodnejšie umiestnená mapa stránky. 

 

Záverečné hodnotenie:  

- Webová stránka SEK je zastaralá a nevyhovujúca aktuálnym potrebám a informačno-

technologickým trendom. Vzhľadom na finančnú náročnosť zaobstarania nového 

redakčného systému SEK aktuálne spolupracuje s IT odborníkmi z Fakulty hospodárskej 

informatiky EU v Bratislave na novej webovej stránke knižnice. 
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3. Závery a odporúčania 

 

 Vzhľadom na priestorové členenie knižnice na 3 podlažiach sprístupniť pre študentov so 

špecifickými potrebami doplnkovú službu, prostredníctvom ktorej pracovníčky knižnice 

na požiadanie pripravia študentmi žiadané študijné materiály zo všetkých študovní na 

jedno dohodnuté pracovné miesto. 

 Navigačný a orientačný systém SEK nie je dostatočný. Je potrebná jeho inovácia 

a prispôsobenie potrebám študentov so špecifickými potrebami. Analýza preukázala zlé 

umiestnenie niektorých orientačných prvkov a označenia, nedostatočne a nejasne 

vysvetlené radenie kníh. 

 Zaviesť pre študentov so špecifickými potrebami špecializované služby: možnosť 

vyžiadať si digitalizované kópie dokumentov, zasielanie elektronických foriem 

dokumentov atď. 

 Analýza preukázala nevyhnutnosť priebežného zlepšovania dizajnu služieb pre študentov 

so špecifickými potrebami s využitím spätnej väzby, dotazníkových prieskumov, formou 

vzdelávacích aktivít a pod. 

 Je potrebné aj naďalej venovať pozornosť rozvoju profesionálnych kompetencií 

knihovníkov pri práci s používateľom so špecifickými potrebami. 

 V oblasti technologického vybavenia SEK analýza jednoznačne preukázala nedostatočné 

vybavenie informačnými technológiami, najmä absenciu skenovacích zariadení 

a asistenčných technológií. V jednotlivých študovniach zriadiť špeciálne pracoviská 

vybavené asistenčnými informačnými technológiami. 

 V oblasti prístupnosti a používateľnosti IKT na strane používateľa je potrebné priebežne 

venovať pozornosť vývoju a dostupnosti asistenčných technológií. 

 

 Pri hodnotení dostupnosti knižničného fondu je potrebné vziať do úvahy okrem zrakového 

a telesného postihnutia i ďalšie hendikepy, ktoré používateľa obmedzujú pri práci 

s bežnými dokumentami.  

 

 Zavedením návrhov a podnetov zo strany študentov so špecifickými potrebami do praxe 

naplniť zámer, aby sa SEK stala pre študentov so špecifickými potrebami dôležitým 

partnerom, na ktorého sa môžu obrátiť s istotou, že dostanú kvalitné služby. 
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Príloha č. 1: Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu 

 

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu 
 

V procese kvalitnej analýzy aktuálneho stavu sme sa rozhodli využiť okrem 

kvalitatívnych metód taktiež kvantitatívnu metódu prieskumu používateľskej spokojnosti 

formou dotazníkov.  

Dotazníkový prieskum bol realizovaný anonymne a v spolupráci s koordinátormi 

fakúlt EU v Bratislave pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, ktorí nami 

pripravený dotazník zaslali študentom. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o informácie 

podliehajúce ochrane osobných údajov, nie je nám známe, koľkým respondentom 

koordinátori dotazník zaslali. Zároveň sme oslovili 6 používateľov SEK, ktorí pri registrácii 

používateľa SEK uviedli, že sú študentmi so špecifickými potrebami. Návratnosť dotazníkov 

však bola neočakávane nízka. Vyplnený dotazník nám spätne zaslalo iba 7 respondentov - 2 

študenti so sluchovým postihnutím, 1 študent s komplexným telesným postihnutím, 2 študenti 

s postihnutím dolných končatín, 1 študent so zrakovým postihnutím a 1 študent s duševným 

ochorením.  

Napriek nízkemu počtu odpovedí a skutočnosti, že k niektorým otázkam sa nie všetci 

študenti vyjadrili, predpokladáme, že prieskum na vzorke respondentov s rôznymi typmi 

znevýhodnenia má dostatočnú výpovednú hodnotu. Správna interpretácia dotazníkového 

prieskumu, nadväzujúce vyhodnotenie odpovedí, odporúčaní a  požiadaviek týchto študentov 

môže viesť k zlepšovaniu služieb knižnice pre študentov so špecifickými potrebami.  

 

Dotazníkový formulár: 

 

Dotazníkový prieskum využitia služieb Slovenskej ekonomickej knižnice používateľmi so špecifickými 

potrebami 

 

Vážený respondent, 

v snahe skvalitniť a rozšíriť poskytované knižnično-informačné služby našej knižnice Vás prosíme o vyplnenie 

tohto anonymného dotazníka. Dotazník je rozdelený na 2 časti. V 1. časti sa  snažíme zmapovať reálny stav 

a situáciu v ponuke našich služieb, 2. časť je venovaná  prieskumu Vašich informačných potrieb a podmienok na 

ich zabezpečenie. 

 

1. Ste používateľ so špecifickými potrebami: 

a)   zrakové postihnutie, slabozraký 

b)   zrakové postihnutie, nevidiaci 

c)   sluchové postihnutie, nedoslýchavý 

d)   sluchové postihnutie, nepočujúci 

e)   telesné postihnutie  

f)   telesné postihnutie dolných končatín  

g)   telesné postihnutie horných končatín 

h)   chronické ochorenie 

i)   poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia atď.) 
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j)   iné (prosím, uveďte): ............................................... 

 

2. Využívate služby knižnice? 

a)   pravidelne 

b)   občas 

c)   nevyužívam vôbec 

 

 

3. Ak nevyužívate služby našej knižnice, mali ste v minulosti o ne záujem? 

a)   áno, ale knižnicu som vyhodnotil/a ako nedostupnú vzhľadom na moje potreby 

b)   áno, ale knižnica nenaplnila moje očakávania, pretože ..............................................  

c)   nie, knižnicu som doteraz nepotreboval/a 

 

4. Aké najčastejšie prekážky vnímate v súvislosti s využitím služieb našej knižnice? 

a)   ťažká dostupnosť / architektonické bariéry 

b)   nedostatočné technické vybavenie 

c)   absencia potrebných asistenčných informačných technológií 

d)   komunikačné bariéry 

e)   nedostatočná pomoc zo strany personálu  

f)   iné .................................................................................................................... ........... 

 

5. Aká je Vaša spokojnosť s orientáciou v priestoroch knižnice? 

a)   dobrá 

b)   postačujúca 

c)   nedostatočná 

d)   iné .................................................................................................................... .......... 

 

6. Aké knižničné služby využívate? 

a)   výpožičky dokumentov  

b)   prístup k elektronickým informačným zdrojom 

c)   konzultačné služby 

d)   rešeršné služby 

e)   iné, uveďte aké ........................................................................................................ ... 

 

7. Akým spôsobom využívate knižničné služby? 

a)   osobne 

b)   osobne s pomocou inej osoby 

c)   prostredníctvom inej osoby 

d)   nevyužívam žiadne služby knižnice 

 

8. Ako ste spokojná/ý s  úrovňou a kvalitou výpožičných služieb? 

a) som veľmi spokojný/á 

b) som spokojný/á 

c) nie som spokojný/á 

d) som veľmi nespokojný/á, pretože ................................................................................ 

e) neviem sa vyjadriť 

 

9. Ako ste spokojný/á s rozsahom a kvalitou prístupu k elektronickým zdrojom (databázam) 

a) som veľmi spokojný/á 

b) som spokojný/á 

c) nie som spokojný/á 

d) som veľmi nespokojný/á, pretože ................................................................................  

e) neviem sa vyjadriť 

 

10. Ako ste spokojný/á s online katalógom knižnice 

a) som veľmi spokojný/á 

b) som spokojný/á 

c) nie som spokojný/á 
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d) som veľmi nespokojný/á, pretože ................................................................................  

e) neviem sa vyjadriť 

 

11. Ako ste spokojný/á s webovou stránkou knižnice 

a) som veľmi spokojný/á 

b) som spokojný/á 

c) nie som spokojný/á 

d) som veľmi nespokojný/á, pretože ................................................................................  

e) neviem sa vyjadriť 

 

12. Využívate Facebookovú stránku knižnice?  

a)   áno 

b)   nie 

c)   nevedel/a som o tom 

 

13. Aké informačné zdroje preferujete? 

a)   knihy a učebnice 

b)   periodiká – noviny, časopisy 

c)   elektronické zdroje – databázy, e-knihy atď. 

d)   záverečné a kvalifikačné práce (bakalárske, diplomové atď.) 

e)   internet, vyhľadávače (Google atď.) 

f)    iné .............................................................................................................................. 

 

14. Aké ďalšie služby knižnice by ste privítali? 

a)   zásielková služba tlačených dokumentov 

b)   digitalizácia publikácií na požiadanie 

c)   vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom 

d)   služby špecializovaného personálu knižnice 

e)   iné, prosíme, navrhnite ............................................................................................ 

 

15. Aká forma alebo druh dokumentov Vám chýba? 

a)   elektronická forma učebnicovej literatúry 

b)   zvukové dokumenty 

 c)   dokumenty v Braillovom písme 

 d)   iné, prosíme, uveďte .......................................................................................... ...... 

 

16. Aké asistenčné technológie s podporou IKT by ste v knižnici privítali? 

 a)   softvérová lupa  

 b)   čítač obrazovky 

c)   skener so zvukovým alebo hmatovým výstupom 

d)   iné, prosíme, navrhnite.......................................................................................... ... 

 

17. Využívanie bežných informačných zdrojov a služieb knižnice by ste zhodnotili ako 

a)   bez vážnejších problémov 

b)   s obmedzením kvôli architektonickým bariéram 

c)   s obmedzením kvôli technologickému vybaveniu 

d)   potrebujem pomoc a podporu pri využívaní služieb 

e)   potrebujem služby prispôsobené mojim špeciálnym potrebám – vymenujte aké 

...................................................................................................................................................... 

 

 

Vaše námety, hodnotenie atď.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Výsledky dotazníkového prieskumu 

- Služby knižnice pravidelne využíva 1 respondent, občas 5 respondentov, 1 študent 

knižnicu nevyužíva vôbec, pretože ju doteraz nepotreboval. 1 respondent využíva 

knižnicu s pomocou asistenta. Ako najčastejšie prekážky  v súvislosti s využitím služieb 

knižnice 3 respondenti uviedli ťažkú dostupnosť (architektonické bariéry), 1 respondent 

uviedol absenciu kopírovacích a skenovacích služieb a 3 respondenti sa nevyjadrili. 

- Z poskytovaných služieb sú najviac využívané výpožičné služby (6), prístup 

k elektronickým informačným zdrojom (4) a 1 respondent využíva aj rešeršné služby. 

V súvislosti s rešeršnými službami sme dostali odporúčanie na lepšiu propagáciu tohto 

typu služieb. S úrovňou a kvalitou výpožičných služieb sú veľmi spokojní  2 študenti, 3 sú 

spokojní a 2 sa nevyjadrili. 

- Ako ďalšie typy služieb by študenti najviac privítali digitalizáciu publikácií na požiadanie 

(5), vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom (4), možnosť kopírovania a 

skenovania (4). 

- 3 respondenti vyjadrili spokojnosť s osobným prístupom pracovníkov SEK. 

- Orientáciu v priestoroch knižnice označili 4 respondenti ako dobrú, 2 ako postačujúcu a 1 

respondent ako nedostatočnú. 

- Z knižničných fondov a informačných zdrojov knižnice študenti najviac preferujú knihy 

a učebnice (6), záverečné a kvalifikačné práce (4), periodiká (2). 1 študent uviedol, že 

preferuje internet a vyhľadávače. S rozsahom a kvalitou prístupu k elektronickým zdrojom 

(databázam) je 1 študent veľmi spokojný, 4 sú spokojní, 2 sa nevyjadrili. V dotazníku 2 

študenti uviedli, že im chýba elektronická forma učebnicovej literatúry a 1 študent uviedol 

možnosť prístupu k dokumentom vo zväčšenom type písma.  

- S online katalógom knižnice sú 3 študenti veľmi spokojní, 1 je spokojný a 3 sa 

nevyjadrili. S webovou stránkou knižnice sú 2 veľmi spokojní, 1 spokojný a 1 

nespokojný. Facebookovú stránku knižnice 2 študenti navštevujú a 3 nenavštevujú, z nich 

dvaja o nej nevedeli. 

- Celkovo využívanie bežných informačných zdrojov a služieb knižnice 1 študent zhodnotil 

ako služby s obmedzením kvôli architektonickým bariéram, 3 študenti s obmedzením 

kvôli technologickému vybaveniu, 1 uviedol, že potrebuje pomoc a podporu pri využívaní 

služieb a 2 sa nevyjadrili. 

 

Závery vyplývajúce z dotazníkového prieskumu: 

1. Je potrebné rozšíriť najmä technologické vybavenie knižnice - možnosť kopírovania 

a skenovania, prístup k elektronickým formám učebnicovej literatúry, prístup 

k dokumentom vo zväčšenom type písma atď. 
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2. Aj z dôvodu architektonických bariér je potrebné pre študentov so špecifickými potrebami 

zabezpečiť vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom (databázam). 

3. Je potrebné skvalitniť navigačný a orientačný systém knižnice. 

4. Dotazníkový prieskum poukázal na slabú propagáciu služieb knižnice, najmä 

nadstavbových služieb. 
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Príloha č. 2: Prístupnosť licencovaných EIZ v prostredí EU v Bratislave 

 

Prístupnosť licencovaných elektronických informačných zdrojov  

pre študentov so špecifickými potrebami v podmienkach  

Slovenskej ekonomickej knižnice Ekonomickej univerzity v Bratislave 

 

Cieľ  
Zhodnotenie aktuálneho stavu  prístupnosti licencovaných elektronických 

informačných zdrojov (ďalej „EIZ“) pre študentov so špecifickými potrebami v prostredí EU 

v Bratislave a analýza špecifických funkcií, ktoré obsahujú pre používateľov so špecifickými 

potrebami.  

Vzhľadom k tomu, že tieto funkcie sa týkajú prevažne vizuálneho charakteru, 

zameriame sa najmä na skupiny študentov so zrakovým postihnutím. 

 

 

Aktuálny stav  
Používatelia SEK majú možnosť prístupu k licencovaným informačným zdrojom zo 

všetkých počítačových staníc (ďalej „PC staníc“), ktoré sú umiestnené v knižnici, ako aj 

z ostaných PC staníc v prostredí EU v Bratislave, a to v rámci rozsahu IP adries EU 

v Bratislave. 

Zoznam licencovaných EIZ, ako aj bližšie informácie a prístup do jednotlivých zdrojov sú 

uvedené na webovej stránke knižnice. 

 

V súčasnosti poskytuje knižnica prístup k nasledovným elektronickým informačným zdrojom 

na základe predplatených licencií (aktuálny stav k 10.10.2014): ACM Digital Library; 

Business Insights: Essentials; Current Contents Connect; EBSCO HOST Research 

Databases; Emerald Subject Collection; Essential Science Indicators; EZB Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek – Electronic Journal Library; IMD World Competitiveness Online; 

JSTOR; New Palgrave Dictionary of Economics Online; OECD iLibrary; Oxford Scholarship 

Online: Business and Management; ProQuest Central; SCOPUS; SpringerLink; Web of 

Science. 

 

ACM Digital Library  

Typ zdroja: plnotextový 

Producent: Association for Computing Machinery 

Špecifické funkcie pre zrakovo postihnutých používateľov: na webovej stránke zdroja nie sú 

uvedené žiadne informácie o funkciách pre používateľov so zrakovým postihnutím / iným 

postihnutím – neposkytuje žiadne dodatočné funkcie. Súčasťou produktu ACM Digital 

Library je samostatná skupina SIGACCESS (Special Interest Group on Accessibility and 

Computing), ktorá podporuje záujmy odborníkov v oblasti informatiky a informačných 

technológií s ohľadom na problematiku ľudí s postihnutím. Obsahuje dokumenty a publikácie 

s vyššie uvedenou tematikou. 

 

Business Insights: Essentials  

Typ zdroja: faktografický 
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Producent: Thomson Gale 

Špecifické funkcie pre zrakovo postihnutých používateľov: poskytuje funkciu „Text-To-

Speech“ prostredníctvom ReadSpeaker po kliknutí na ikonu Listen pri zobrazenom článku. Je 

možné vypočuť si celý text alebo jeho časť. Takisto je možné stiahnuť si audio verziu 

dokumentu do MP3 súboru. 

 

Current Contents Connect  
Typ zdroja: citačný 

Producent: Thomson Reuters 

Špecifické funkcie webovej aplikácie pre zrakovo postihnutých používateľov: 

- používa minimálnu animáciu – len pre niektoré ukazovatele. Aj k týmto animáciám 

poskytuje zobrazenie v obrázkoch, pre ktoré zasa poskytuje náhradné textové vyjadrenie 

(pre využívanie podporných technológií pre zrakovo postihnutých), 

- nepoužíva blikajúce prvky, nespôsobuje blikanie obrazovky, 

- poskytuje plnú podporu pri využívaní asistenčných technológií pre zrakovo postihnutých 

- pre netextové prvky poskytuje textovú alternatívu. 

 

EBSCOhost Research Databases 

Typ zdroja: plnotextový, bibliografický 

Producent: EBSCO Publishing 

Špecifické funkcie pre zrakovo postihnutých používateľov: poskytuje funkciu „Text-To-

Speech“  pre HTML články. Je možné vypočuť si celý text alebo jeho časť a zvoliť si 

možnosť rýchlosti čítania. Takisto je možné stiahnuť si audio verziu dokumentu do MP3 

súboru. 

 

EMERALD Subject Collection 

Typ zdroja: plnotextový  

Producent: Emerald Group Publishing 

Špecifické funkcie pre zrakovo postihnutých používateľov: pre používateľov používajúcich 

špeciálny softvér na čítanie obrazovky poskytuje alternatívny text k obrázkom nachádzajúcim 

sa na stránkach. Dodávateľ platformy sa zaväzuje do konca roka 2014 zabezpečiť, aby 

webová aplikácia zdroja bola štandardne kompatibilná a podporovala pravidlá WCAG 2.0 

(W3C). 

 

Essential Science Indicators  

Typ zdroja: citačný 

Producent: Thomson Reuters 

Špecifické funkcie webovej aplikácie pre zrakovo postihnutých používateľov:  

- používa minimálnu animáciu – len pre niektoré ukazovatele. Aj k týmto animáciám 

poskytuje zobrazenie v obrázkoch, pre ktoré zasa poskytuje náhradné textové vyjadrenie 

(pre využívanie podporných technológií pre zrakovo postihnutých), 

- nepoužíva blikajúce prvky, 

- poskytuje plnú podporu pri využívaní asistenčných technológií, 

- pre netextové prvky poskytuje textovú alternatívu, 

- nespôsobuje blikanie obrazovky. 

 

EZB - Elektronische Zeitschriftenbibliothek – Electronic Journal Library  

Typ zdroja: plnotextový  
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Producent: Univerzitná knižnica v Regensburgu 

Špecifické funkcie pre zrakovo postihnutých používateľov: na webovej stránke zdroja nie sú 

uvedené žiadne informácie o funkciách pre používateľov so zrakovým postihnutím / iným 

postihnutím. 

 

IMD World Competitiveness Online 

Typ zdroja: faktografický 

Producent: IMD World Competitiveness Center 

Špecifické funkcie pre zrakovo postihnutých používateľov: na webovej stránke zdroja nie sú 

uvedené žiadne informácie o funkciách pre používateľov so zrakovým postihnutím / iným 

postihnutím. 

 

JSTOR 

Typ zdroja: plnotextový  

Producent: JSTOR 

Špecifické funkcie pre zrakovo postihnutých používateľov: v sekcii ACCESSIBILITY 

(informácie o prístupnosti) na webovej aplikácii zdroja uvádza možnosti voľne dostupných 

programov (softvérov) na čítanie a deklaruje snahu aplikovať pravidlá WCAG 2.0 (W3C). 

 

New Palgrave Dictionary of Economics Online  

Typ zdroja: plnotextový  

Producent: Palgrave Macmilann 

Špecifické funkcie pre zrakovo postihnutých používateľov: poskytuje HTML a CSS formát 

článkov umožňujúci čítať obsah a alternatívny text k obrázkom, ktorý je možné ďalej použiť 

na čítanie. Poskytuje funkciu „MathML“, ktorá umožňuje zobraziť matematické rovnice 

v inej forme a takisto ďalej použiť na čítanie. 

 

OECD iLibrary  

Typ zdroja: faktografický 

Producent: OECD 

Špecifické funkcie pre zrakovo postihnutých používateľov: webová stránka je štandardne 

kompatibilná a podporuje pravidlá WCAG 2.0 (W3C) – umožňuje bezproblémové využívanie 

softvérov na čítanie. 

 

Oxford Scholarship Online: Business and Management  

Typ zdroja: plnotextový 

Producent: Oxford University Press 

Špecifické funkcie pre zrakovo postihnutých používateľov: webová stránka je štandardne 

kompatibilná a podporuje pravidlá WCAG 2.0 (W3C) – umožňuje bezproblémové využívanie 

softvérov na čítanie. 

 

ProQuest Central  

Typ zdroja: plnotextový, bibliografický 

Producent: Proquest Information & Learning 

Špecifické funkcie pre zrakovo postihnutých používateľov: poskytuje informácie o možnosti 

nainštalovania programu PressReader, umožňuje zmenu vizuálneho zobrazenia – veľkosti 

písma, zmeny textu, pozadia a farieb. 
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SCOPUS  

Typ zdroja: citačný 

Producent: Elsevier B.V. 

Špecifické funkcie pre zrakovo postihnutých používateľov: na webovej stránke EIZ nie sú 

uvedené žiadne informácie o funkciách pre používateľov so zrakovým postihnutím / iným 

postihnutím – neposkytuje žiadne dodatočné funkcie. 

 

SpringerLink  

Typ zdroja: plnotextový  

Producent: Springer Verlag 

Špecifické funkcie pre zrakovo postihnutých používateľov: na webovej stránke EIZ nie sú 

uvedené žiadne informácie o funkciách pre používateľov so zrakovým postihnutím / iným 

postihnutím – neposkytuje žiadne dodatočné funkcie. 

 

Web of Science 

Typ zdroja: citačný 

Producent: Thomson Reuters 

Špecifické funkcie webovej aplikácie pre zrakovo postihnutých používateľov:  

- používa minimálnu animáciu – len pre niektoré ukazovatele. Aj k týmto animáciám 

poskytuje zobrazenie v obrázkoch, pre ktoré zasa poskytuje náhradné textové vyjadrenie 

(pre využívanie podporných technológií pre zrakovo postihnutých), 

- nepoužíva blikajúce prvky, 

- poskytuje plnú podporu pri využívaní asistenčných technológií, 

- pre netextové prvky poskytuje textovú alternatívu, 

- nespôsobuje blikanie obrazovky. 
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